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 تطور المدرسة النقدية في عمم االجتماع 

 الدين فياضبقمم الدكتور: حسام                                             
 مدرس النظرية االجتماعية المعاصرة 
 
يؤكددددددت ريددددددر اددددددر ين ارمكدددددد  ايةافددددددرالج ما ارفت  دددددد  اري تيدددددد   ددددددج ال دددددد  ايةافددددددر   
ظهددددددد ع كددددددد ت  يدددددددأل ماييدددددددج افيم دددددددج اةدددددددر  ا  فدددددددرع اارف دددددددك ع ايةافراليددددددد   
اار ير ددددددي   اايةا ددددددرتي   اراددددددج كريددددددع افر ارددددددع ايادددددد   ارااةدددددد  ايةافددددددرالج اكددددددأل 

 اة يراه. 

اراددددددج ظهدددددد ع  ددددددفا  مددددددر   لحركاااااااد النقااااااد االجتماااااااعي ررت ا دددددد  ارا  ي يدددددد  
ارفت  دددددد  اري تيدددددد   اك ددددددي ريددددددر الددددددا اةددددددات ف ددددددااييا م ر ددددددييا رهدددددد ا اري ددددددت   مددددددج 

يةدددددت ما اري دددددت ايةافدددددرالج يياددددد  الدددددا ا اةدددددر  اةافدددددرالج  دددددرفأل  المساااااتول ا و 
ي  ي ددددداهتي اراعكيدددددت ال ددددد   ددددد ا ج ارا ييددددد  ا  ر دددددج اارةدددددا    ر يفدددددرم ار  دددددر  

ار رئفدددددد      ياددددددتم  دددددد ا اري ددددددت اررا  يددددددأل ار دددددد اج رييددددددا  ار ددددددير  ايةافددددددرالج ار ددددددرئ  
اي رئ دددددده  فددددددا ىدددددد أل اريفددددددأل ال دددددد  اة دددددديت   كدددددد  ا اةددددددر  ايظدددددد   ردددددد  ارااةدددددد  
ك ددددددج  يفكددددددا  الددددددرتج ا ددددددكي ه اا ييدددددد    م  افا كهددددددر  را ددددددا  ف ددددددررج رفددددددر ييا ددددددج 

مددددددر  ارف ةيددددددج ما يكدددددداا ال يدددددده ارفةافدددددد   ا يددددددا ي ددددددا   دددددد ا ارا ددددددا  اددددددتا   اإ
ا اردددددج رايميددددد  فدددددر  دددددا ةدددددرئ    يؤكدددددت  ددددد ا ارف ددددداا  ال ددددد   ددددد ا ج افدددددا   ار  كددددد  

اردددددد   ييا ددددددأل  (الراديكااااااالياري تيدددددد  ر ددددددا  اةافراليدددددد  ا ددددددا   ددددددج ارمرالددددددأل ار ددددددا    
                                                 

 ارم ي دددي  ارادددج اييدددج ارة  يددد   تالراهدددر فدددا ارفيدددرتيا  راديكاااا ر ايدددرر ا ادددت  رددد  ك فددد   الراديكالياااة
ا  دد ا  اار  كددرع ار ير ددي  اردد   يهددتي  ردد    ددتاا  اددررا يي  ارةدد   . اا ددم  رر اييددج يهدد 

  دد ش  ددرفأل االفيدد   ددج اييدد  ارفةافدد . اار اتيكرريدد  ي الدد  ا تفيدد  ايظدد   ردد  ف ددركأل ارفةافدد  
افي دددد اه افياةرادددده يظدددد ج  ددددرف   اايددددراأل فىا ددددي فيرتييدددده ار ير ددددي  اارت دددداا ي  اايةا ددددرتي  

ايياده  ري  ده فدا ااةد  اراى دي اارةفدات  رد   اارمك يد  اايةافراليد   ا  دت   دتاا ا يد  ةد     دج
 ااة  ارا ت  ااراما .
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اددددددررفةاف  ففددددددر  ددددددا كددددددرئا  ردددددد  فددددددر ييا ددددددج ما يكدددددداا  فددددددا ىدددددد أل اراعكيددددددت ال دددددد  
 .(1 اكافرأل   ك  ارا األ ايةافرالج اار  ر  

ر ي دددددت ايةافدددددرالج  ددددديفكا االاادددددر   مةدددددأل  اتيكرريددددد  ا دددددفاير  المساااااتول ال اااااانير مفددددد
 يدددددده ياايدددددد  اري ددددددت ار  ددددددر ج اارايدددددداي     ددددددم  م  ميدددددده يهددددددتي  ردددددد  الف يدددددد  ارا ييدددددد  
ار  دددددر ج اارايددددداي   را دددددكيأل ااةهدددددرع   ر يددددد  اةيفيددددد  ةتيدددددتج ا كددددد  ارامرالدددددأل اركدددددرئا 

ا  فدددددا اري دددددت ايةافدددددرالج  دددددج ارااةددددد  ايةافدددددرالج اار  دددددر    ايظهددددد   ددددد ا ارف دددددا
 ييفددددددددر اي ددددددددت  ار  كددددددددرع ار ير ددددددددي  ار اتيكرريدددددددد  اا ا دددددددد  اع ددددددددتا هر ال دددددددد  اري ددددددددت 

 فهيدددددددعارددددددد ااج اار  دددددددر ج ر فةافددددددد   ما اليدددددددتفر ي يكددددددداا ارمرالدددددددأل ار دددددددا   ر فةافددددددد  
.  ددددد ا اري دددددت ةدددددت ي دددددا   دددددا ارف ددددداا  ارف دددددفاش اددددده رايميددددد  فهدددددر  اري دددددت افام اراددددده

ه مفدددددر  اييا دددددرتاع ارفاةددددده  ريددددده   يدددددا ي دددددي   ييفدددددر ي ادددددع ارااةددددد  ايؤكدددددت  ددددد اا
 ددددد ا ارااةددددد   رددددد  ا دددددايير  ف دددددفاا اري دددددت افدددددر يدددددتال  ايرئددددده ا ددددد ااه ايم دددددت اري دددددت 
فادددددد    اف دددددد االياه. ايادددددد    دددددد ا ارف دددددداا  اري ددددددت   ددددددج ارف ا ددددددأل ارار يىيدددددد  اراددددددج 
يكدددداا  يهددددر ارااةددددد  ايةافددددرالج ةايددددرر  ةدددددرت ار ال دددد  ا ددددايير  ايرة دددددراه فؤكددددتار ال ددددد  

ااكرف ددددده  ما  ييفدددددر ي ا ددددد  اري دددددت ايةافدددددرالج ال ددددد    ددددد  اامييدددددت فدددددر  دددددا  ا تاددددده
ةدددددددرئ   اافدددددددا   ار دددددددت ج ال ددددددد  اييمددددددد    رددددددد  فدددددددر ييا دددددددج ما يكددددددداا الدددددددا م يددددددد  
افدددددددا   يفدددددددا   ف دددددددررج اف دددددددا ا ج يا ددددددد   ي دددددددا  ارفةافددددددد   ما  ييفدددددددر ي يفا ددددددد  

   .(2 اراير  اري ت  ةا  ارا األ ايةافرالج ما ارمرالأل ار ا  
ااك ددددددددي ريددددددددر ت ا دددددددد  ااعفددددددددأل اددددددددر ين ارمكدددددددد  ايةافددددددددرالج الددددددددا اةددددددددات   كددددددددرع 

  فكاااارة المجتمااااع الجدياااادفاارايدددد  فددددا اري ددددت ايةافددددرالج ار ددددرفأل اراددددج الادددد ع الددددا 
ااراددددددج اددددددتمع ي ددددددرمهر ايم ةددددددرر فددددددا ال دددددد  ارايدددددداي  اردددددد   ا اددددددام ا اارمددددددرر كايدددددد ار 

ع ا دددديات اررم  ددددم  ااري ددددت  اي ددددي   دددد ا اري دددد   ردددد    ادددد  ار يىيدددد  ما اايدددد  ال  دددد
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ارا ةاا يدددددد  فددددددا ارير يدددددد  ايةا ددددددرتي   ااري الدددددد  ار يا اريدددددد  فددددددا ارير يدددددد  ار ير دددددددي   
ااري الددددد  اري  يددددد  فدددددا ارير يددددد  ارم  دددددمي   ااري الددددد  ارك  ددددديكي  ارةتيدددددتج فدددددا ارير يددددد  
ارمييددددد   ااري الددددد  ارا تفيددددد  فدددددا ارار يىيددددد   كفدددددر ميددددده ا دددددفا    دددددمرع التيدددددتج فيهدددددر: 

ايظ يدددددددددرع اري ددددددددددت ايةافدددددددددرالج ااي ددددددددددا اكيرع     دددددددددم  اراددددددددددر ين ا   دددددددددم  ار ددددددددددرياا
ارماارايددددد   ا ي  دددددر فدددددا ارايدددددر اع ارمك يددددد  ارادددددج مايدددددع ادددددر ين ارمكددددد  ار دددددتيا  دددددج 

 .(3 ما اار
كريددددع ااف ددددا   دددداأل  فمساااافة عصاااار التنااااوير النقديااااةافددددا ارةددددتي  ارردددد ك  ما 

 :(4  ك ايا م ر يايا
ف دددددداف ار  ا ددددددر   كدددددد ج ارا ددددددت  اراددددددج ا دددددداأل ما   كدددددد  اراددددددر ين اييددددددج ا  ددددددييرر  -1

اإي ددددددددرا  افيهددددددددر ا ا ددددددددر  ا ى ةيدددددددد  يم ددددددددهر  اك ددددددددمرر فا ايددددددددتار الددددددددا مرةرادددددددده 
فاااااي مجمتاااااع جدياااااد را  يددددد  اكرف هدددددر  رهددددد ا  دددددحا اركفدددددرأل  دددددج  يفكدددددا ا  ي ددددده 

   ما  ا  ج  ي تات ا   رر ف    ك  ارار ين  ج ارف ا األ.كام 
ايا  اما فدددددر  كددددد ج ارماييددددد  اإي دددددريي  كماييددددد   دددددرر   ةيدددددتج فدددددا  يدددددا اراكددددد -2

اكّ دددددي اليهدددددر فدددددا   دددددرت ييدددددات  رددددد  ماييددددد  ارا ايددددد  اارفؤ  دددددرع ارمر دددددتج  اميددددده 
فدددددا ارففكدددددا ارراددددددررج  ا  ددددد ع رهدددددر ارفؤ  ددددددرع ارةيدددددتج ارف ئفددددد   ما اك ددددددي 

 .   المجتمع الجديدالا كرفأل مرةراهر  اكاا فرتج  رر   راير    ا 
حركااااااد ادددددر  ما افدددددا ىددددد أل ارفيم  دددددرع ارم  دددددمي  ري ددددد  ارايددددداي  يفكدددددا ريدددددر االا

اراددددددج ظهدددددد ع افر ارددددددع اظهدددددد   كددددددرا يايةدددددد ر ريةدددددد  ارايظددددددي   النقااااااد االجتماااااااعي
ايةافددددددرالج الددددددا اراكيددددددي   فددددددر فدددددد  ارايئدددددد  ارىر ةيدددددد  ارف يمدددددد  ما فدددددد  فام اددددددرع 
ارامدددددا  ارف دددددا ا ج   يدددددا يادددددتم اري دددددت ايةافدددددرالج اي دددددت ا  كدددددر  ارادددددج اؤكدددددت ال ددددد  

ايدددددددت  رددددددد   رددددددد  ي دددددددت ارايظدددددددي    ددددددد الي  ارايظدددددددي  ايةافدددددددرالج ار دددددددرئ    ددددددد  اييا دددددددرأل
                                                 

  تا  موقاف ا نطولوجياا التاريةية)دراساة نقدياة( -ما بعد الحدا ة والتنويرار ااا  ا ا  :  - 3
 (.73  ص 2009  1ارم يي   اي اع  م

فااي الماا الس السياسااية  ياادفكاارة المجتمااع الجد -التاااريك كاادوراد إيديولوجيااةيددتي  ايمددر :  - 4
 (.140  ص 2000  اي را ر ي   ااراا ي  ااإال    اي اع  واإليديولوجياد الحدي ة
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ايةافدددددرالج  ااددددده رم ددددد  ايرة دددددراه   ددددد  ا دددددتي  ايظدددددي  اةافدددددرالج ادددددتيأل يدددددا    فددددد  
 ددددددير اع ارمكدددددد  اري ددددددت     ددددددر    ردددددد  اراعكيددددددت ال دددددد    ددددددار   رةددددددرع افام اددددددرع 

 .(5 اإي را  ج  مر    اافا   ار ت ج ال   اراكيي ف  ار ير  ارايئج ارف يم
ر فع  ردددددد   ددددددت كايدددددد   ددددددج ا ددددددا ج ا  دددددد  اييا ددددددت اددددددعا  دددددد   ار  كددددددرع ةددددددت  دددددد

اريظ يدددد  اارفيهةيدددد  ر فت  دددد  اري تيدددد   ددددج ال دددد  ايةافددددر  ا ددددكأل الددددر    يهددددر ةددددتفع 
ار دددداأل اركمي دددد  ااركر يدددد  ري ددددت ارااةدددد  ايةافددددرالج فددددا ىدددد أل ا ددددتي   ؤ  اتي دددد  مك دددد  
ا  فددددددددددرر را  يدددددددددد  ارا ددددددددددر  اارااا دددددددددد  ايةافددددددددددرالج   ادددددددددد  م ددددددددددا  ركددددددددددأل   كدددددددددد  

افا كهددددددر ر  دددددد  اريظ يدددددد  اارفيهةيدددددد  اراددددددج ااياهددددددر  ى ا ددددددي  ففيدددددد ج فددددددا  يددددددا
  ج ت ا اهر ا ي ت ر ر فةاف .  

  العقاااااااد االجتمااااااااعي رر  كددددددد  ا ارددددددد  ر مكددددددد  اري دددددددت  ظهددددددد ع فددددددد  يظ يدددددددرع 
اليدددددددتفر  دددددددراأل فيظ يهدددددددر اعفدددددددأل ارايظدددددددي  ايةافدددددددرالج ار دددددددتي  ر ك دددددددي الدددددددا ايددددددد  

يددددده اري ةدددددرع اليااددددده اي رئ ددددده   دددددييرر فددددديه  رايدددددر  يظدددددر  اةافدددددرالج ةتيدددددت اا دددددتت  
اددددديا فكايدددددرع  ددددد ا اريظدددددر  افدددددر ي دددددرالت ال ددددد  ى ددددد  اي دددددا  ا  ايةافدددددرالج. افييددددد  
يفكدددددا ريدددددر ار ددددداأل ما يظ يدددددرع اري دددددت ايةافدددددرالج ظهددددد ع كددددد ت  يدددددأل ال ددددد  يظ يددددد  
ار دددددددددرياا ارماييدددددددددج   يدددددددددا  راردددددددددع  ددددددددد   اريظ يدددددددددرع  المدددددددددر  فمهدددددددددا  ارتارددددددددد  ما 

ا ارام دددددددي  اإرهدددددددج ارددددددد   ار ددددددد م  ار ير دددددددي  ام دددددددي ار فدددددددتييرر ما اةافراليدددددددرر ادددددددتير فددددددد

                                                 
النظرياة   فدا ف تفد  كادر : جماعاته وتياراته -الفكر النقدي في عمم االجتماع ال ج ري  :  - 5

ف ةد   ددا   كدد      االجتماعيااة ونقااد المجتمااع )اآلراء الفمساافية واالجتماعيااة لممدرسااة النقديااة(
 (.12ص 

   ا و  فا اريظ يرع ارفهف   ج فةرأل ارمك  ايةافرالج ر اايا: نظرية العقد االجتماعياياا 
 يفريهددر ا  ددا   ال اااني كايهددر م ددت ع ةمييدد  ادديا ار ير دد  اار  دداع افددر ة ددت  فددا ا ددااتات  مفددر

ا  دد ات.   دددت ريادددع يظ يددد  اري دددت ايةافدددرالج تا ار فهفدددرر ا ر دددفرر  دددج ارا  يدددأل فدددا م فيددد  اركيي ددد   
اارراررج فا يظ اهر ار رئفد  ال د  يظ يد  ار د  اإرهدج ارادج ايدت امدا ار رف ارد  ار دتي  ادار : كدأل 

امهر م  ال ةد  ادررااة  كفدر ةاج اعاج فا اهلل. ايظ ي  اري ت ايةافرالج  ج يظ ي  ا ا ا ي  ي ا  
ي دداأل تا كددري . اةددت م ةيددع  دد   اريظ يدد  ي ددعج كددأل فددا ارفةافدد  اار دد م   ردد   يددأل ارايرةددت ادديا 

 ارير . 
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م  ادددددده يظ يدددددد  ار ددددددرياا ارماييددددددج. اهدددددد ا ي ددددددا  ةددددددا   يظ يدددددد  اري ددددددت ايةافددددددرالج 
ال دددددد  ما ايا ددددددرأل ارةفرالدددددد  اإي ددددددريي  فدددددددا ار رردددددد  ارمايييدددددد   ردددددد   رردددددد  ارفةافددددددد  
ار ير دددددج ارفددددديظ  كددددددرا يايةددددد  ال ددددددت اةافدددددرالج اامدددددد  ال يددددده اريددددددر   افدددددا ارةددددددتي  

ةددددت اىا مدددداا  دددددج ا تيددددت ممدددد اي اري دددددت ا  ارردددد ك  ما اددددعا فمكدددد   اري دددددت ايةافددددرالج
ارا افراددددده مي ما ميهددددد  اام ددددداا ةفيددددديه  ال ددددد  ةدددددا    ددددد ا اري دددددت ا دددددا اييا دددددرأل فدددددا 

 .(6 ار رياا ارماييج  ر  ارفةاف  ارفتيج
مفدددددددر الدددددددا ار  كددددددد  ار رييددددددد  ر ي دددددددت ايةافدددددددرالج   دددددددت ا اامدددددددع اظهدددددددا  ارفةافددددددد  

ا ةدددددداا   اردددددد    ددددددرالت ار دددددديرالج  اامددددددا  ا  دددددد  ا اريدددددد  اارةا  يدددددد  ر يظددددددر  ار
ال دددد  اى  دددده ااة دددديت   كدددد  ارايدددداي  ا ا ااددددج اري ددددت  اردددد    ددددرت  ددددج ار دددد ا ار ددددرفا 
ال دددد   ااردددد   م دددده   ردددد   ددددت كايدددد   ددددج ا  يددددأل ااةددددرا  اريظددددر  ايةافددددرالج ار ددددتي  
 اإةمددددددرالج( ارفددددددؤفا اررفاددددددرتة ارتيييدددددد  ارا  يتيدددددد  ر ي ددددددا  ارا ددددددم . كدددددد ر  مكددددددت 

  يددددد  اارتيف  اميددددد  اا  يددددد  ار  دددددر  اإي دددددريج. ال ددددد  اتايددددد  ف   ددددد  ةتيدددددتج اا ددددد  ارر
رددددد ا يفكدددددا ار ددددداأل ما ايا دددددر     دددددم  ارايددددداي  اكدددددأل ااةر راهدددددر ارمك يددددد  ااري تيددددد   دددددج 
ايايدددددد  الددددددا  ت  يددددددأل اةددددددر  م فدددددد  ارفةافدددددد  ا ا ااددددددج  ددددددج ا دددددد  ا ايدددددد    ظهددددددا  
فكرييددددد  ا  يدددددأل ارددددديظ  ايةافراليددددد  ارا  يتيددددد  اي دددددت ر   يؤكدددددت ريدددددر  ارمكددددد  اري  يدددددج اال

اتايدددد  ار  كدددد  اري تيدددد   ددددج  دددد   ار  كددددد  كريددددع ايم ةددددرر فددددا ارااةدددد  ايةافدددددرالج  ما
 .  (7  ااه
ااررف رادددددددأل يةدددددددت  دددددددج  ددددددد   ارف   ددددددد  ما ارفةافددددددد  ار ير دددددددج ارددددددد   اى ددددددد  الدددددددا  

  اارفةافدددددددد  ار دددددددديرالج اردددددددد   اى دددددددد  الددددددددا ار ددددددددا ج 1789الددددددددر   ار ددددددددا ج ارم ي ددددددددي 
األ ايةافدددددرالج  اددددد  ار ددددديرالي   ةدددددت مالميدددددر ر ا ةاا يددددد  ارادددددج ا ف دددددع مالادددددر  ارا ددددد

ة ددددددتاه ال دددددد  م   ارااةدددددد  ار دددددد   ددددددج ار  دددددداأل ال دددددد   فددددددر   دددددد ا ارا دددددداأل اكددددددأل 

                                                 
  تا  الرر  اركا  ر ي د  ااراا يد   ار يدر   مقدمة في الفكر السياسييظر  ف فات ا كرع:  - 6

 (. 151-150  ص 1985
زماة) تحميا  نقادي لمنظرياة االجتماعياة فاي مرحمتاي عمام اجتمااع ا  م فت فةت   ةدر  :  - 7

 (.32  ص 1998ار ر  ج  ،   تا  ةار الحدا ة وما بعد الحدا ة(
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ال ددددد  ارددددد    فدددددا ما اييةدددددر اع ارادددددج    اهدددددر ارا ةاا يددددد  ري دددددع  فم  ااددددده ايارئةددددده 
فدددددددا  دددددددييهر ا دددددددت ر ادددددددأل ا ف دددددددع مالار  دددددددر مي دددددددرر  ئددددددد  ارا اريار يدددددددر ار ددددددديرالي  

ال دددددد  فيظدددددد  الرئددددددت اريف يددددددد  ارةتيددددددتج   ي ما ارا ةاا يدددددد  ا دددددداف ع  ددددددج ار  ددددددداأل 
ايةا ددددرتي   ددددج ف راددددأل   فددددرا ارا اريار يددددر فددددا ي ددددياهر ار دددد الج اردددد   ييادددد  الددددا 
ظ دددددد   ددددددرفأل االددددددا  ددددددا  ايظددددددي  اةافددددددرالج متيددددددر  ردددددد  اةددددددات امددددددراع ما ددددددج تاىددددددأل 
ارفةافدددددددددددد  ارا ةدددددددددددداا   ياة ددددددددددددت ار ددددددددددددا  أل اإي ددددددددددددرا  ىيدددددددددددده اإي ددددددددددددرا ما دددددددددددد  

 .(8 اي ا  أل
 ددددددرع ارفةافدددددد  ارا ةدددددداا   ظهدددددد ع ال دددددد   ددددددج  دددددد   ا ا ددددددر  ا تار ال دددددد  ففر   

ار دددددر   ار ا دددددياراةي  فاةددددد  ي دددددت كايددددد ج ر فةافددددد  ارا ةددددداا   فدددددا ىددددد أل كارادددددرع 
اردددددددد    ددددددددي   ردددددددد  ت ا دددددددد  اا  يددددددددأل ارفةافدددددددد   (لماركسااااااااية ا كااااااااار  ماااااااااركس

ارا ةدددداا     يددددا مالمدددد  م فيدددد  كايدددد ج رفددددر االاادددد   يف ددددأل اكا ددددر رع ال فيدددد  ةتيددددتج 
ر  ارايرة ددددددرع اراددددددج ايادددددد   اييادددددده ا  ر ددددددي    إظهدددددد(9  ددددددج ايةا ددددددرت ارا ةدددددداا  

فددددددا ىدددددد أل ك ددددددمه  ريدددددد  الفددددددأل  دددددد ا ايةا ددددددرت ارةددددددرئ  اردددددد   يددددددؤت   ردددددد   افيدددددد  
 دددددتا  ارف دددددرر  اددددديا ما ادددددج ارفةافددددد  ارا ةددددداا    ما ددددد  فدددددرركج ا دددددرئأل اإيادددددر  

ما ددددددددد  ارا اريار يدددددددددر( ار ادددددددددرا ا دددددددددك ا ةمادددددددددج ارايدددددددددرة   دددددددددج  ددددددددد ا ارفةافددددددددد   -

                                                 
  تا  دراسااااة لعالقااااة اإلنسااااان بااااالمجتمع -النظريااااة االجتماعيااااة المعاصاااارة ال ددددج ري دددد :  - 8

 (.  85  ص 1983  2ارفير ي  ار ر  ج  م

 يمدد  اراةددع اردد   كددرا  يدده ارايددر  ارا دديج ييفددا  ظهدد ع ارفر ك ددي  كايددر   كدد   اي ددت    ددج
اياما  ال   ميت  اي  ار ا ياراةييا مف رأل: ما  ع كايع    اد ع  اي د    فيدأل تا كدري   

أزماااة المجتماااع فدددرك   ياددد   اهدددتي ار ددديج  رددد  امددداي  يظ يدددرع الرفددد  رام دددي  م فددد  ارااةددد   
رظ ال ددد  ا دددا  ا  افكا ددددارع ( اار ددداأل اركمي دددد  ر ىددد ا  فدددا  دددد   ا  فددد  اهدددتي ار مددددالرأسااامالي

ارفةاف  ار م فررج. افا ارف  ظ ما اياةر  ارفر ك ج ايا د  ا دكأل اا د  ىر د  اديا ا ا درم 
(  ادد  ما ايدد  ارةرفيددرع ف ددأل ةرفيدد  الراديكاليااةاريفرريدد   اادديا فير دد   ار  كددرع ار ا يدد   

   ي ه.   ار ا ااا ا ي  ر فا ارةرفيرع ا افع اه كاير   ك   ي ت  ية  ت ا اه اا
9
 - Raymond Boudon and Francois Bourricaud: Critical Dictionary of 

Sociology, Selected and Translated by: Peter Hamilton, Chicago, The 

University of Chicago Press, 1989, p.(230). 
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يدددددا ا دددددي  ارما ددددد  ارفرركددددد  را  يددددد  مكاددددد  ةدددددت  فدددددا رايدددددر   ارف دددددرر  اييهفدددددر   
اإيادددددددددددر  اارددددددددددد ا   اما ددددددددددد  اريفدددددددددددرأل ا دددددددددددي   رددددددددددد  ا دددددددددددايرتج   اةهدددددددددددر ارفرتيددددددددددد  

 .(10 ارف  اا 
ما ا  دددددي  ارفةافددددد   رددددد  ما دددددرع ايدددددر ر ال ددددد  ارا  يدددددأل ار دددددرا    اييا دددددت فدددددر ك  

ا  ددددددرر ر مدددددداا   ايةافراليدددددد  اايةا ددددددرتي   يياادددددد  م دددددد  اك يدددددد  فددددددا ايىا  ددددددرع  ددددددج 
.  ا ارام دددددي  ا دددددايرتار رفادددددتم ارما ددددد  ي مدددددع ايياادددددر  دين والعااااارق، أو الجااااانسالااااا

  ماااان يممكااااون ردددد  فيددددرر  ارفي كدددد  ار  ي دددد   را دددد   دددد   ارف ددددعر  اا ددددرم   ادددديا  
   اددددديا ارا ةددددداا ييا مارئددددد  ارددددد يا ي ددددديم اا ال ددددد  اريدددددرر  ارماييدددددج ال يممكاااااونا  

اراددددددج ا ددددددكأل ار ررايدددددد  اريظفدددددد  اايةا ددددددرت   اارفدددددداا ت ارا دددددد ي   اادددددديا ارا اريار يددددددر 
فددددددددا م دددددددد ات ارفةافدددددددد  ارا ةدددددددداا    ااردددددددد يا ييي دددددددداا  ددددددددج ظدددددددد اي تاا ارف دددددددداا  

. ردددد ا  ددددي  فددددر ك  ر يفددددأل ال دددد  اع ددددي  يظ يدددد   ددددرف   ايافددددت ال دددد  (11 ارفم ددددا 
اارةتريدددددد   ددددددج ام ددددددي  ر اي ددددددت ر ر فةافدددددد  اا ددددددا  اراددددددتائأل  الماديااااااة التاريةيااااااة

ا الاددددد  ارا اريار يدددددر ارادددددج  ددددداكاا ف دددددا  ارادددددج ا  ددددد  اريتارددددد  ايةافراليددددد  ر ي دددددر
ارا ييددددد  ار دددددرفأل ارددددد    دددددا ات  فدددددا ىددددد أل ار دددددا ج ال ددددد  ا ا دددددر  ار رئفددددد  اهدددددتي 

  اردددد   ايامددددج  يدددده كددددأل ارمدددداا   لمجتمااااع الياااايوعيايددددر  فةافدددد  ار  ددددر  اإي ددددريج  ا
. اهدددد ا يةددددت ما ارمكدددد  ارفر ك ددددج يظدددد   ردددد  ارفةافدددد  ال دددد  ميدددده (12 ارما يدددد  اادددد األ

                                                 
اريددددررفج رت ا ددددرع   ارف كدددد  نقااااد نظرياااااد الصااااراع ال ربيااااةار دددداي  ج ارهددددرت  تاالددددا :  - 10

 (.    73-68  ص 2006اي ر    ، اا ا را
11

 - Lois Tyson: Critical Theory Today- A User -Friendly Guide, New 

York, Routledge, Second Edition, 2006, p.(54).  
 

  ددج ارم  ددم  ارفر ك ددي   ددج اراددر ين   يددا اف ددأل ارةريدد  اراماي ددج ر فرتيدد  ارةتريدد   ددج فةددرأل 
ارت ا رع ايةافرالي   اا ت   ك  ارار ين  ر  اما  ةا  اال ةرع اإيار   ج ارفةافد   اا دمهر 
اعيهدددر ا  ددددر  ارا ادددج اردددد   ي دددا  ال يدددده ارايدددر  ارمدددداةج اار ير دددج  ااردددد   يامدددرا  فيدددده اردددداالج 
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 01 نحو علن اجتماع تنويري/ الدكتور حسام الدين فياض

 

ا ددددددر ال   اريددددددرا  الددددددا ي ددددددرأل ارمدددددد ت ر   دددددداأل ال دددددد  ا ايرةرادددددده يظددددددر  ر  ددددددا  ارف
ا  ر دددددددي    ا ارفةافددددددد  م دددددددا  كفدددددددر م ددددددد مير ي ددددددد  فدددددددا ارةفرالدددددددرع ارفاير  ددددددد  

. (13  ال ددددد  ارفددددداا ت ايةا دددددرتي   ارادددددج اى ددددد  ر يدددددرتج  دددددماج ف ددددديم ج كررا ةاا يددددد 
يةددددددت ما يظ يدددددد  فددددددر ك  يظ يدددددد  ي تيدددددد   ددددددج ةا   ددددددر  يهددددددر يظ يدددددد  يمددددددج ا  اهدددددد ا

 تايددددد  ر ا ددددد  ار دددددرئ   دددددج كدددددأل  دددددا    م  ميهدددددر اةدددددرا ع يمدددددج ارم  دددددم   رددددد  يمدددددج 
 .(14 ارااة 

 ي ما ةددددتأل اري دددددت ايةافدددددرالج ردددد  يااةدددددي اليدددددت ار  كدددد  ار دددددرا    رم دددددأل ارايظيددددد  
م   ارااةددددد  ارادددددج  ارفر ك دددددج  دددددج امايددددد  ايددددد  ف اياددددده اريظ يددددد  ا  ر دددددي  ال ددددد 

كددددرا ةددددت ا ددددايت  ريهددددر  ددددج ا  ي دددده اام ددددي   ر فةافدددد  ار م ددددفررج. ىر دددد   يفددددر ياي دددد  
اددددتا  ارا اريار يددددر ار ددددا    ددددج ةيددددرتج ةدددددا  ارا دددداأل ايةافددددرالج  ددددج اريددددرر  ار  ادددددج  
  ددددت م ادددددع فيميددددرع ارااةددددد  الكددددد   ردددد   ددددديا م دددددا ع ارا اريار يددددر مك ددددد  ايدددددتفرةرر 

 رددددد  اإالدددد ا ما ارما دددد  اريرف ددددد   ماااااركيوزتالددددر   ددددفا ارفةافدددد  ار م ددددفررج  ففدددددر
رددددد  ايدددددت الرفدددددأل ارا ييددددد  ايةافدددددرالج  ادددددأل اي ددددد  مي دددددرر ال ددددد  ما  ددددد ا اريرفدددددأل رددددد  

  ا فدددددد  اردددددد   مت   ردددددد  (15 ييددددددت ردددددده م  اةددددددات  ددددددج ارفةافدددددد  ار دددددديرالج ارفا ددددددت 
اةددددددات ى دددددددأل ا ؤيددددددد  ارف ددددددد ا  ارفر ك دددددددج ر ااةددددددد  اارف دددددددا األ ىر ددددددد   يفدددددددر ياي ددددددد  

 ا  . ايف ي  ارا األ ار 
ا ددددد ا ا فددددد  ييماددددد  مي دددددرر ال ددددد  ارفر ك دددددي  ارف ت ددددد  ارادددددج  ددددديع  رددددد  ااةيددددده 
ايددددد  اييا دددددرتاع  رددددد  ارفر ك دددددي  ارا  يتيددددد  اىر ددددد   يفدددددر ياي ددددد  ادددددررا ي اع ارادددددج 
مددددد مع ال ددددد  ارما دددددد  اريرف ددددد  اارايددددددر  ارما دددددج  دددددج ارفةافدددددد  افدددددر  رددددددع  ريددددده  دددددد   

ك دددددددي  اافر ددددددد  فددددددد  ارا يددددددد اع فدددددددا يادددددددرئ   اهدددددددتي ةيدددددددأل ف دددددددايع اريظ يددددددد  ارفر  
                                                 

  ارفكاادد  ارف دد ي   االجتماعيااة المعاصاارةالمدرسااة الظالريااة والماادارس ار دديت ال ددج  ددار:  - 13
 (. 283  ص 2004اإ كيت ي   

  ارفؤ  دد  ارةرفييدد  ر ت ا ددرع ااري دد  ااراا يدد   فااي الفكاار ال ربااي المعاصاار   ددا  يمددج: - 14
 (.410 ص  1990  4اي اع  م

  ا ةفد : ةدا   م ااي دج  تا  ا تا   ايد اع  اإلنسان  و البعد الواحد   ا ع فر كيا : - 15
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 من المرحلة الكالسيكية إلى المعاصرة  –بانوراما تطور المدرسة النقدية في علم االجتماع 
 

 00 نحو علن اجتماع تنويري/ الدكتور حسام الدين فياض

 

ارامدددددا اع ارادددددج  دددددت ع  دددددفا  مدددددر  ارااةددددد  ايةافدددددرالج فدددددا مةدددددأل  هفددددده اام دددددي   
ا يددددد  ا  يددددد  ي دددددت اإيدددددتياراةيرع اارففر  دددددرع ار دددددرئتج  دددددج اريظ يدددددرع ار م دددددفرري   

  م  ددددأل رامياااايغجااااورك لوكاااااش، وجااااورك كااااورش، وأنطااااوني ايياادددد  كدددد ر فددددا  
ا ارىددددد ا  الدددددا  مدددددر  ارفر ك دددددي  فدددددا ةدددددرفاا اهددددد   ارف رارددددد    ي ميهددددد  رددددد  ي دددددامييا 

اع ددددارهر ارا  يتيدددد   ي فددددا ير يدددد  اإمددددر  ار ددددك ج   ددددم افييدددد  ميهدددد  ردددد  ي دددداميياا 
ارىددددددا   دددددددج م  ا  يدددددددأل ايدددددددرئج م ددددددديأل يهدددددددتي  رددددددد  ي دددددددت ارفةافددددددد  ا يددددددد   يةدددددددرت 
ادددددتائأل ففكيددددد  ر  فدددددرع اارايرة دددددرع ارادددددج كدددددرا ييدددددريج فيهدددددر ارفةافددددد  ار م دددددفررج  

ايدددددددد  ارفمددددددددر ي  اارم  دددددددديرع اراددددددددج ما اهددددددددر   ي ما  دددددددد ا ردددددددد  يفيدددددددد  فددددددددا ادددددددد ا 
 ارفر ك دددددددددي  ارف ت ددددددددد (  اارادددددددددج  دددددددددرالتع ال ددددددددد  امييدددددددددأل ار ددددددددد ا  اري دددددددددت  ري ددددددددد  

 ايةافر  ارفير  .
 ددددددج  ددددددا  فددددددر ا ددددددت  يةددددددت ما  دددددد ا ارى ددددددأل ةددددددت يددددددا  الددددددا الددددددت  ةددددددت ج اريظ يدددددد   

ارفر ك ددددددددددي  ا ددددددددددي اهر ارا  يتيدددددددددد  ما ارف ت دددددددددد  ال دددددددددد  اةددددددددددرا  ارفي دددددددددد ايا اراددددددددددج 
ااف ددددددأل  ددددددج الة  ددددددر رمادددددد ج  ا ولااااااىرايظيدددددد   ا ددددددكأل الددددددر : االا  ددددددع ف دددددد االهر ا

ماي ددددد  الدددددا اع دددددي  فةفاالددددد  فدددددا ارف دددددايع اريظ يددددد  ارادددددج ايدددددت افادددددتاتار رف اياهدددددر 
ا  ر ددددددي  اا ددددددامي   ددددددج  ردددددد  اراةددددددع ايددددددراأل فا يدددددد اع ارااةدددددد  اررا ددددددا اارت ا دددددد   
ا يدددددددا ظدددددددأل ارايظيددددددد   دددددددج ظدددددددأل ارفر ك دددددددي  فةددددددد ت ا تيدددددددت رف اياهدددددددر تاا ف رارددددددد  

فيهدددددددر  ا دددددددتت  رددددددد  ادددددددعا اكا ددددددد  ف دددددددايع ارا ييددددددد  ار ا يددددددد  فا دددددددفيرع  ر ةاددددددد ا 
 ااف دددددأل  دددددج الةددددد  ةدددددت اهر الدددددا ارايادددددؤ ا  كاهدددددر  ال انياااااة يتياراةيددددد  ف ر ظددددد   مفدددددر 

ياي دددددددد   ا و ارف دددددددا ا ي  اي ةدددددددد   ردددددددد  ريددددددددااليا فددددددددا ارياافددددددددأل اا  ددددددددار : اريددددددددا  
 يدددددد اع افةفاالددددد  ارفا ال ااااااانياايدددددر  ارايظيددددد  ارفر ك دددددج كيفددددددا   يظددددد    اياي ددددد  

ارااةييددددددد  ارادددددددج مددددددد مع ال ددددددد  ارااةددددددد   ت ياددددددده  رددددددد  ار دددددددي   دددددددج ااةر دددددددرع ىررمدددددددع 
 .(16 اراياؤاع ارفر ك ي   ر   ت كاي 

                                                 
النظرياااة االجتماعياااة المعاصاارة دراساااة لعالقاااة اإلنسااان باااالمجتمع )ا نسااااق ال ددج ري دد :  - 16

 (.   202ص   1991ار ر  ج  ، 3  تا  ارفير ي  مالكالسيكية(



 من المرحلة الكالسيكية إلى المعاصرة  –بانوراما تطور المدرسة النقدية في علم االجتماع 
 

 02 نحو علن اجتماع تنويري/ الدكتور حسام الدين فياض

 

ا فدددد  اردددد   مت   ردددد  ظهددددا    كدددد   رر دددد  ر ي ددددت ايةافددددرالج  ددددت ا دددداف ا  ةهدددد  
ارفةافدددددددددد  ار دددددددددديرالج ر ي ددددددددددرا اردددددددددد   ا دددددددددداأل اددددددددددتا   ري ددددددددددا  ةهدددددددددد  ارفةافدددددددددد  

  ددددر ج ةدددددر  ج ركددددأل ارففكيددددرع اإي ددددريي   فددددا ىددددد أل اراكياردددداةج ارفا ددددت  ارىددددرر  ر
  ااريفدددددأل ال ددددد  ا ددددديئه اةي ددددده  ي دددددرا  ا ايدددددت اا دددددت الاددددد  (17  ى دددددر  ارمددددد ت رهدددددر

ففر  ددددد  اري دددددأل ا تاادددددج  تاا    دددددج  ددددد ا ارفةدددددرأل  ارددددد   ييااددددد  فدددددا م ددددد  فمددددد  اع 
ار تا دددددددد  اكددددددددأل اة يراهددددددددر ار ددددددددر ى .   ددددددددر    ردددددددد   ردددددددد    ددددددددت م ددددددددا  ارفةافدددددددد  

  ييدددددددددريج ات ةددددددددد  ارر ددددددددد  فدددددددددا اييهيدددددددددر  ار  دددددددددر ج   يدددددددددا اراكيارددددددددداةج ارفير ددددددددد
م ددددددددا ع ار ددددددددي  ار  ر يدددددددد  ر فةافدددددددد  الددددددددرة ج الددددددددا ار  ددددددددر  اددددددددررا ي اع اراكياراةيدددددددد  

 ارفا ر ال .
افددددددا ىدددددد أل ااادددددد   دددددد   ار  كدددددد  يةددددددت ميدددددده فدددددد  يهريدددددد  ار ادددددد  ا األ فددددددا ار دددددد ا  

  ال دددد   دددددر   ارمكدددد  اري دددددت  الدددددر  مدرساااااااة فرانكفاااااورداري دددد يا ارفي ددددد   ادددد  ع  
  را دددددت  رةددددد  مكرتيفيددددد  اراياددددد  الدددددا (18 ار ددددد  فيهدددددت ارا ددددداا ايةافراليددددد  1923

ااةدددددده ف ددددددر  ةتيددددددت اددددددتم يمدددددد   يم دددددده ا ددددددكأل اا دددددد    يهددددددر يمدددددد  ارمادددددد ج اراددددددج 
ظهدددد ع اهددددر ااةهددددرع  ك يدددد  التيددددتج ما   ددددر: ااةددددر  ارا  يددددأل اريم ددددج ال دددد  اىددددا ي 
فتا  دددددددده   يددددددددا كريددددددددع  يددددددددر  ف راردددددددد  ةددددددددرتج رف ةدددددددده اي دددددددد  ايةافددددددددر  إ  ددددددددرش 

رفةددددددرأل مفددددددر  ظهددددددا  ال دددددد  اردددددديم  ايةافددددددرالج  ارإ ددددددر    ردددددد  ااةر ددددددرع    ددددددمي  ا
مىدددددد   اارددددددتع فددددددا ارم  ددددددمرع ا رفرييدددددد  اركادددددد    كرركددددددريمياا ارةددددددتت اارهي  يدددددداا 
ارةددددددددتت  اارفر ك ددددددددي  ارف ا فدددددددد  ما ارفر ك ددددددددي  اري تيدددددددد  اراددددددددج اا ددددددددا الددددددددا اراةدددددددده 

افددددر متع  ريدددده فددددا  اإي ددددريج  يهددددر اارراددددررج الددددا ارايددددت ارم  ددددمج مي ددددرر  اارا دددديي 
ةفددددددددات  اارفددددددددتا   ارفيم يدددددددد  ارفةدددددددد تج اراددددددددج ةي ددددددددع فددددددددا ارم  ددددددددم  م ددددددددت مايددددددددرت 
ار ير دددددديرع  ارإ ددددددر    ردددددد  ارااةدددددد  ايةافددددددرالج اردددددد   كددددددرا ييددددددريج فددددددا م فددددددرع 
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اةافراليدددددد  ااةا ددددددرتي   ددددددرتج فدددددد   دددددديات ارير يدددددد   ددددددج مرفرييدددددد   اار ددددددا ج اي ددددددا اكي  
 .(19  ج  ا ير

مددددددا ع ردددددد  ي دددددداىت   ا ددددددكأل   ددددددفج  ي ايددددددت ال فددددددرر اددددددعا ف ددددددم   فت  دددددد    ايك
  ىددددددد أل  دددددددد   ارف ددددددددي ج ارايظي يدددددددد  1950الددددددداتج ارفيهددددددددت  ردددددددد  مرفرييدددددددر  ددددددددج الددددددددر  

اري تيددددد  ةددددددتفع فت  دددددد    ايكمدددددا ع يظ ياهددددددر اري تيدددددد  ايراردددددع  يهددددددر فىا ددددددي يفددددددر   
 ار دددددفاري (  ارإ ددددددر    ارددددداالج اريظددددد   ااريف دددددج اادددددر ىص اإيتياراةيددددد  اركاييددددد 

 رددددد  ا كي  دددددر اركايددددد  ال ددددد  فمدددددر ي  اف دددددم  رع  ارهيفيددددد   اري دددددأل ا تاادددددج    ر ددددد  
اإي ددددددددرا  ا ارايددددددددت اراا ددددددددت( اراددددددددج  ددددددددك ع ارف ددددددددت  ار ئي ددددددددج ري ددددددددت ففر  ددددددددرع 
ا يفيدددد  اريظددددر  ار م ددددفررج  ددددج  ردددد  اراةددددع  افددددا ارف مددددع ر يظدددد  ميهددددر ةفيددددع  ددددج 

رريدددددددد  اارفر ك ددددددددي  ارف ت دددددددد  افددددددددتا   ال دددددددد  ف اياهددددددددر اريظ يدددددددد  ادددددددديا ارهي  يدددددددد  ارف 
ايةافدددددر  اارددددديم  ارر دددددكأل ارددددد   ةددددد   ااظيمددددده  دددددج ي دددددت يفميددددد  ارددددداالج ااري رئدددددت 
ارةرفدددددتج  فدددددا ىددددد أل ي دددددت ر ر فر ك دددددي  ار  دددددفي  ارادددددج اددددد  ا اي هدددددر  رددددد  ي ددددداص 

 دددددددج ف رارددددددد  راةتيدددددددت ر ااماي  دددددددر ركدددددددج  -ر و كسااااااايةالماركساااااااية ا   -ف ت ددددددد  
ار دددددتيا افا ي ااددددده ارف ددددداةتج  ارإ دددددر    رددددد  ي دددددت ادددددا    فددددد  فام ادددددرع اري ددددد  

ارم  ددددددم  ارا دددددديي  فددددددا ىدددددد أل   ا  ددددددر اففر  دددددداهر ارفاة ددددددتج  ددددددج ال دددددد  ايةافددددددر  
ارا دددددديج ا يدددددد   الددددددرتج اراةدددددده اإي ددددددريج ري دددددد  ايةافددددددر  اردددددد     ددددددت   ددددددج  مددددددر  
ارم  دددددم  ارا ددددديي . رددددد ر  ايااددددد  فت  ددددد    ايكمدددددا ع   دددددت  ار اا دددددت اري تيددددد  ارهرفددددد  

ع   ددددددددهرفرر كايدددددددد ار  ددددددددج ا ددددددددا ج ارمكدددددددد  اري ددددددددت   ددددددددج ال دددددددد  ايةافددددددددر  اراددددددددج م ددددددددهف
                                                 

ا ةفدد : ةددا   كاددا ج  ف كدد  اإيفددر    محاضااراد فااي عماام االجتماااعايدداتا   دداا متا يددا:  - 19
 (.7ار افج  اي اع  اتاا ار ين  ص 

    اييدددج اي دددايرت  رددد  اي ا ا دددرع ارفر ك دددي  ارا  يتيددد  ارفعرا ددد   ف دددأل   كددد ج ار افيددد  ارار يىيددد
اف اردد  مارايدد  يفددم اإيادددر   ددج ا ددكيأل اراددر ين اإي دددريج(  ات ا ددرع فمهددافج ارما دد  اار ددد ا  

م  دع ك يد ار فدا ا  كدر  اارف دايع فيم يدرر   ا   ا ك دي   فا ما ارفر ك ي  ارما ج. اال   ار  
 ي ميهر ةت م م ع ةيف  اري ت ار ااج  ار  اا   ره فكريدرر فير دارر  دج  مر  در ارمكد    رد ا   د ع  دج 
 اغ يظ ي  فاائف  ر االج اإي ريج   يهر ا اايتع ار اع اإي ريي  فا   راراهر اريظ ي      

   فمك   فت      ايكما ع اري تي .  
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ارفير ددددد   ااررا تيدددددت فدددددا ىددددد أل ا  كدددددر  اري تيددددد  ارفير ددددد ج ارادددددج ةدددددتفهر فمك يهدددددر 
يااااااااورغن اارفمكددددددد  اري دددددددت  ارمددددددد   لربااااااارد ماااااااااركيوزارفير ددددددد يا ارفاف  ددددددديا ادددددددد: 

ار ددددددد اا  دددددددر فر  دددددددج  يةدددددددرت ي  ددددددد  يااليددددددد   اع تيرددددددد  فم ددددددد ي  ر مكددددددد   لابرمااااااااس
 .(20 ةافرالج اري ت   ج ارما ج ارفير  ج اار تي  اي

  دددت ظهددد ع فددد  مفدددر الدددا ار  كددد  ار اايددد  ر  كددد  اري دددت ايةافدددرالج اار ا دددياراةج  
  ارد   يف دأل ا   ار ا دج ر اةدر  ار اتيكدررج  دج رايد ميمازالرر  ايةافر  ا ف يكج 

 مريكااااايا  -ا وروبااااايال ددددد  ايةافدددددر  ارفير ددددد     دددددت ا دددددااال  اراددددد اا ارم  دددددمج 
ى ا ددرر ارم  ددم  ارا اةفرايدد   اريمييدد ( اراددج كريددع اياادد  م ددت م دد  ارايددر اع ارم  ددمي  

  افددا ارةددتي  ارردد ك  ما (21 ارهرفدد   ددج اراييددرع ارفا ددتج ا ف يكيدد   ددج  ردد  اراةددع
 .(22 في   ةت كا  ار    ا كا  فا فؤرمراه ى أل ار    ارار تج

فؤ  ج اري الد  ار اتيكرريد   دج ال د  ايةافدر  ُيظ   ر  في   ارالاار   اا تار فا م   
ار تيا  ردي  ا دا  م كدر   اريرةدتج ر اد اا ار ا دياراةج ارف در ظ اارا  يدت    دم  ادأل 

. ظهدددد   ايددددع  ددددج  مددددر   ددددرفأل فددددا (23 ا ددددا  ااييدددده راةهدددد  يظدددد   اتيكرريدددد  ف ا فدددد 
ار  كددددرع اري ددددر  ارةتيددددت اراددددج ظهدددد ع  ددددج مةمددددر  التيددددتج ىر دددد  اراييددددرع ارفا ددددتج 

ف يكيدددد    يددددا ايا ددددد ع فاةدددد  فدددددا اري ددددت ايةافددددرالج  ىر ددددد    كددددرع ار دددددار  ا 

                                                 
يااااااورغن لابرماااااااس ومدرسااااااة   ددددددا ف ددددددت :  -ايظدددددد  ايمدددددد  رف يددددددت فددددددا ار دددددد ا ج  - 20

  2005  1  ارف كدد  ار  ددر ج اري اددج  ارددتا  اراي ددر   مفرانكفورد)النظريااة النقديااة التواصاامية(
 (.53-35ص 
: تااي ير ت ياار النسااق المرجعااي فااي عصاار العولمااة عمااى بنيااة النظريااة ف فددت  دديت ايددافج - 21

  ةرفيد  الديا  دف   ك يد  ا تا     درر  فرة داي   يد  دراسة تحميمية نقدية(السوسيولوجية )
 (.151  ص 2008في ا ج  ار ر  ج  

  ا ةفد : ف فدات ةمسون عالماا  اجتماعياا  أساسايا )المنظرون المعاصارون(ةاا  كاع:  - 22
  2009  1ف فددت   فددج  ف اةيدد : ةاددا   ددفيرا  ار دداك  اري ايدد  ر ا ددرا ااري دد   ايدد اع  م

 (. 256ص 
 (.141ف ة   ا   ك    ص : م فت فةت   ةر   - 23
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. ر ا يفكا االاار    فد ار رفير  د   اتيكرريد  ركدأل ارففر  درع ار ا دياراةي  (24 اارم ا 
اراددج ظهدد ع ىدد أل  ادد ج ا  اييييددرع اارىف دديييرع فددا ار دد ا اري دد يا ارفي دد   اردد   

  ااهدد ا م دددا  (25 ارا دداا ايةافراليددد    اراددج ييا ددج  يهدددر ما اةدد  يدددمكددت ال دد  اركيم
في دد  ةدد  ار فددا اددر ين ارمكدد  ايةافددرالج ار  اددج   يدده  ددكأل ي مدد  اي مددر   رفدد   ددج 
ف ددر  ارمكدد  ايةافددرالج اردد   ظددأل م ددي ار ري الدد  ف ر ظدد  االا ا يدد  ا ددي  ر ددت ر  الددا 

 .(26 ا ا ر  ار رئف  افير    مي  ا ي اع ايرئي   رف  
 كدددد  اري ددددت ايةافددددرالج   ددددت اددددتمع  ددددج فم دددد  ال ددددت مفددددر الددددا ار  كدددد  ارىرف دددد  ر 

ار ددددددايييرع فددددددا ار دددددد ا اري دددددد يا ارفي دددددد    يددددددا ااير ددددددر اري ددددددر  ارةتيددددددت ارفكدددددداا 
فدددددددا ار دددددددار  امددددددد   ارةرفيدددددددرع ارددددددد يا االافدددددددتاا ا دددددددكأل كايددددددد  ال ددددددد  ا  كدددددددر  

   يددددددا ماددددددت  س. رايااااااد ميماااااازاري تيدددددد  اراددددددج ةددددددتفهر الددددددرر  ايةافددددددر  ار اتيكددددددررج 
  ار  كدددد  ا ددددتيرر  دددد ي رر اال ييددددرر ر فةافدددد  ار دددديرالج اكددددأل اري ددددر  ارةتيددددت الادددد   دددد 

فؤ  ددددددراه  ار دددددديرالي   اري ددددددك ي   ايةا ددددددرتي (  اع ارةادددددد اع ار ددددددرفأل  ف ددددددايتار 
 دددددددددددج ايايددددددددددد   اإيدددددددددددتياراةج ااريظددددددددددد   ااا يددددددددددد   ا ى ةدددددددددددج ال ددددددددددد  اإيدددددددددددتياراةير 
ار اتيكرريددددددددد  ارادددددددددج  دددددددددك ع   دددددددددت  ارفيم  دددددددددرع ا  ر دددددددددي   دددددددددج ا دددددددددكيأل ارددددددددداالج 

 .(27  ا    ج ارفةافيرع ار  اي   ج  ر  اراةعايةافرالج ر

                                                 
  ف ةد   دا  النظرياة االجتماعياة المعاصارة: دراساة لعالقاة اإلنساان باالمجتمعال ج ري  :  - 24

 (.643-642 ك    ص 
25

 - Wes W. Sharrock, John A. Hughes and Peter J. Martin: 

Understanding Modern Sociology, London, Sage Publication, 2003, 

p.(151).
 

  1985  تا  اريه ددد  اري ايددد   ار دددر  ج  نحاااو نظرياااة اجتماعياااة نقدياااةار ددديت ار  دددييج:  - 26
 (.181ص 
نقاااد اإلياااديولوجيا  -فمسااافة التمااارد تاا ت ارادددرراي:  -ايظددد  اايمددد  رف يدددت فدددا ار ددد ا ج  - 27

 .1981  1ارةتيتج  ار ر  ج  م  ا ةف :  رفج ار  ا   تا  ار  ر   اليسارية الراديكالية
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الددددددا  لميسااااااار الجدياااااادايك ددددددي ريددددددر اعفددددددأل ارف ددددددايع اريظ يدددددد  ااإيتياراةيدددددد   
اةدددددات م كدددددر  فايرة ددددد  اادددددتاىأل فددددد  اي دددددهر ارددددداي  اهدددددتي اع دددددي  ايدددددر  يظددددد   
 يددددده فدددددا اراةاتيددددد  اارف رريدددددد  ااري الددددد  اإي دددددريي  ر فر ك ددددددي   ارإ دددددر    رددددد  اايددددددج 

ا ددددددا  ددددددج ال دددددد  ايةافددددددر  ا ف يكددددددج  اردددددد   يهددددددتي  ردددددد   يةددددددرت ايدددددد  ا ييددددددرع ار
 كددددد   رياددددده اي اةدددددر  ال ددددد  ففر  دددددرع اريظدددددر  ايةافدددددرالج ار دددددرئ   اردددددي  ار دددددا ج 

 .  (28 ال يه اهتي اإمر   اه ا اريظر 
رددددد ا يةدددددت ما  ددددد ا اري دددددت يياددددد  الدددددا  يدددددتياراةير ار ددددد ي   ارا ةاا يددددد  ارف  مددددد   دددددت 

ري ددددددت اردددددد   ادددددد  ااةيهدددددده  ددددددج  دددددد   ارف   دددددد  ارفةافدددددد  ارا ةدددددداا   ار ددددددتيا  م  ما ا
رددددددي  ي ددددددتار ي ددددددي   ردددددد  ا ييدددددد  م دددددد  اردددددديفم ار  ددددددر    اراكياردددددداةج( ر فةافدددددد   
ادددددأل  دددددا يدددددا  فدددددا اري دددددت ار  دددددر ج ارايددددداي   ارهدددددرتة ارددددد   ي دددددكأل ا اةرةدددددرر ر ظيدددددرر 
ييادددددد  الددددددا  ت  يددددددأل ما ا دددددداةرا  ردددددداي  ارففر  ددددددرع ارفي   دددددد  ر يظددددددر  ا يددددددا ي 

أل ارةدددد   . مفددددر الددددا اركيميدددد  اراددددج يا  دددد  اهددددر  دددد ا اري ددددت ي ددددي   ردددد  ارا ييدددد  ار ددددرف
ال ددددد  م   ارااةددددد  ايةافدددددرالج  حيهدددددر ادددددا  الدددددا م يددددد  ارةفرالدددددرع ارىر ةددددد  ال ددددد  
اريظدددددددر  ارادددددددج ااف دددددددأل ااةدددددددات ةدددددددا  اةافراليددددددد  اادددددددار  ي دددددددت  اا  يددددددد   دددددددفي   اما 

                                                 
  ك   ير دي  ااةافراليد  فام  د   اتيكرريد  ظهد ع  دج ار دايييرع اماائدأل ار داييييرع فدا ار د ا  

اري  يا  ج اراييرع ارفا تج اىر ةهر. اةت  د  اري در  ارةتيدت اريتيدت فدا م اد  ارك يدرع ا يد    
ري ر  ار تي  ار   ظه   ج ار   يييرع فا ار ار  ا فيع ار  ك  اه ا اي   ر ام ة  اييهر اايا ا

فددا ار دد ا اري دد يا. اكريددع ا ددات اري ددر  ار ددتي  ا ددا ج الرفدد  ا  كددر  ارفر ك ددي . مرردد  مال ددر  
اري دددر  ارةتيدددت ادددحة ا  ا ييددد اع ةر  ددد  اة  يددد   دددج ارفةافددد  ا ف يكدددج  ا دددرة  مال دددر  اري دددر  

اددرتة ارتيف  اميدد  فدد    دد هر  ددج  يهددر  ارةتيددت فيظدد  ارفؤ  ددرع ار ئي ددي  يايةدد   ال يهددر اعييددت ارف
فظرر  ف أل ارم    اارام ة  اريي  ي   اارماا   ايا ارما رع. االر   ارك ي  فا اري ر ييا ارةدتت 
ار م ددفرري  ااالا ددتاا ما ار  ادد   ددج ا  يدد  ا  اددرش اددؤت   ردد  اإفا يرريدد   ا ددج  ير دد  امّ ددأل فددت 

 اريما  ريايت   ر  تار  مى  .
النظرية   فا ف تف  كار : جماعاته وتياراته -الفكر النقدي في عمم االجتماع ال ج ري  :  - 28

  ف ةد   ددا   كدد    االجتماعيااة ونقااد المجتمااع )اآلراء الفمساافية واالجتماعيااة لممدرسااة النقديااة(
 (.21ص 
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كريدددددع الدددددرة ج الدددددا ا اي ددددده ا ددددداي ر  اتيكرريدددددرر  اااكددددداا  ددددد   ار دددددا  فدددددا ةفرالدددددرع 
ارم ادددددد  اار ددددددار  الرفدددددد (  اارف دددددداييا ارالااددددددر    ةددددددا  اري ددددددرأل ارف ددددددتات  ارهيادددددد  ا 

  ج     ارف      ت ار م فرري  ارفا تف .    
ا كددددددددد ا يةدددددددددت ما اياةر دددددددددرع اري تيددددددددد  ار دددددددددرا   اكدددددددددأل اياالهدددددددددر ا ددددددددد ا  م كر  دددددددددر  

 دددددددر فع ا دددددددكأل كايددددددد   دددددددج اكدددددددايا اإمدددددددر  ارمكددددددد   ر فت  ددددددد  اري تيددددددد   دددددددج ال ددددددد  
فت  دددددد  ردددددد  اظهدددددد   ددددددج فةافدددددد   ىدددددد  يىا ددددددي الددددددا ايةافددددددر  ارفير دددددد    هدددددد   ار

ارفةافددددد  اردددددد   ظهدددددد ع ادددددده ارفددددددتا   ايةافراليدددددد  ارك  دددددديكي   ار ددددددرا  ( اددددددأل  ددددددج 
يمدددد  ارفةافدددد   ا ردددد  كدددد ت  يددددأل ماييددددج ر ا يدددد  اارايددددرة  ار ر ددددأل تاىددددأل اردددديظ  
ايةافراليددددددد  ار م دددددددفرري  اراكياراةيددددددد   فياددددددد ج الدددددددا فاةمهدددددددر ارددددددد ا   رهددددددد ا ارااةددددددد  

ئمدددددددرر اددددددده  رددددددد ا يةدددددددت ما ارفت  ددددددد  اري تيددددددد  ةدددددددت مكدددددددتع ال ددددددد  ارددددددد   كددددددد   االيدددددددرر  ا
ا افرفهددددددر ارفا دددددداالج ارري ددددددت كا ددددددي   م ر ددددددي  ر ا  يددددددأل ايةافددددددرالج افددددددر ي ددددددفا 
اةددددرا   دددد ا ارااةدددد  ار دددد اج اردددد   ايي دددده ا دددد  ارفةافيددددرع   كددددرا فددددا ارماييددددج ما 
ياةدددددددده  دددددددد ا اري ددددددددت مي ددددددددرر  ردددددددد  ي ددددددددت ارفؤ  دددددددد  اري فيدددددددد  ارالاار  ددددددددر اك ي ددددددددرر را دددددددد  

ر  ااا يدددد ار رهددددر   دددد ا فددددر ت دددد  ةددددي ر فددددا ار ا ددددياراةييا  ردددد   الددددرتج اريظدددد  ا ا دددد
 دددددج ارفمدددددر ي  ااريظ يدددددرع اارفيدددددر   ارادددددج ةدددددتفهر اري فدددددر  ارف اامددددداا ارريظدددددر  ار دددددرئ  
اهدددددددتي ار ددددددديج  رددددددد  ادددددددتائأل يظ يددددددد  مك ددددددد  كمدددددددر ج  دددددددج ام دددددددي  ارااةددددددد    ا م فددددددد  

 الادددد  م فدددد   ا دددد ا فددددر ارفةافددد  اييك ددددع اددددتا  ر ال دددد  اري دددد   ع تادددده  ددددا ا ىدددد   ددددج
ا زمااااة فددددا ىدددد أل فؤرمدددده ار ددددهي    ألفاااان جولاااادنر اليدددده الددددرر  ايةافددددر  ار اتيكددددررج

. اييا ددددت ما  دددد   ارفاةدددد  1970  ار ددددرت  الددددر  القادمااااة لعماااام االجتماااااع ال ربااااي
ار ا دددددياراةج  اري تيددددد  ا دددددكأل ار  كددددد  ار رت ددددد  فدددددا   كدددددرع اري دددددت ايةافدددددرالج ا

 ايةافر  ارفير  .   فا ار ين ارفت    اري تي   ج ال  
 ددددددج  مددددددر   دددددد   ارا ددددددا  ددددددي ا  ات ا دددددد  ا  دددددد  اريظ يدددددد  اارفيهةيدددددد  ر فت  دددددد  
اري تيددددد  ارفير ددددد ج  ددددددج ال ددددد  ايةافدددددر  فددددددا ىددددد أل اااددددد  ات ا دددددد  اإيادددددر  ارمكدددددد   
ر اات ددددددر ارفير دددددد يا اردددددد يا االافددددددتاا ا ددددددكأل م ر ددددددج ال دددددد  م كددددددر  اردددددد اات ا اائددددددأل 

 ددددده ةدددددرفاا اامددددداي  ارف دددددايع ا  ر دددددي   دددددج ي دددددت   ر ااةددددد  ايةافدددددرالج  اارراةدددددع يم



 من المرحلة الكالسيكية إلى المعاصرة  –بانوراما تطور المدرسة النقدية في علم االجتماع 
 

 08 نحو علن اجتماع تنويري/ الدكتور حسام الدين فياض

 

 اريظ يددددد  اارفيهةيددددد   رهددددد   ارفت  ددددد  ا دددددكأل يدددددا    فددددد  ارامدددددا اع اارا يددددد اع ارادددددج 
 ددددددددتا ال دددددددد  ار ددددددددييت ايةافددددددددرالج اايةا ددددددددرت  اار ير ددددددددج را دددددددد  ارفةافيددددددددرع. 
اال ددددد  ارددددد    فدددددا  ةفدددددر  فمكددددد   ارفت  ددددد  اري تيددددد  ال ددددد  ي دددددت ارااةددددد  ايةافدددددرالج 

فمكددددد  فددددديه  م ددددد ااه ارىددددرص  دددددج ي دددددت  رهددددد ا ارااةددددد  فدددددا  اكددددأل اة يراددددده  ي ما ركدددددأل
( اراددددددج ا دددددداأل:   ددددددا  كددددددأل ا ةدددددد ا  االبسااااااتمولوجيةفيم دددددد  ار رالددددددتج اريظ يدددددد   

 دددددج اركدددددأل ال ددددد  ارددددد    فدددددا اىا  هدددددر  دددددج م ددددد ا  افيرة ددددد  ارمكددددد ج ار ئي دددددي    مدددددج 
ارفت  ددددد  ارمك يددددد  يفدددددر   ارايدددددتت تاىدددددأل ارا دددددتج ا رفةددددد ت ار دددددتيا الدددددا ارفت  ددددد  

   دددددا ارف  دددددات  م  ةددددد   ىدددددرص ف دددددتت فدددددا  microييت ارفةهددددد     يكددددداا ار ددددد
 .(29 ارفي    اري في  ار تي   ا ا فر ي ي   ريه اررفت    اري تي 

م  ما كدددددأل فمكددددد   ارفت  دددددد  اري تيددددد  ا افدددددداا اي دددددت ارا ددددد  ار ددددددرئ   دددددج ارفةافدددددد  
فدددددددا ىددددددد أل ي دددددددت اريظ يدددددددرع ايةافراليددددددد  ارا  يتيددددددد  اارفير ددددددد ج  ارادددددددج ا دددددددا  ال ددددددد  
ا ايددددددع  دددددد ا ارا دددددد  ا ردددددد  كدددددد ر ام ي ادددددده ام دددددد ااه ارففيدددددد   فددددددا ىدددددد أل اإةفددددددر  

يددددد  اافاددددد  ااريفدددددأل ال ددددد  اع دددددي  يظ يددددد  ي تيددددد  ر فةافددددد   اع م ددددد  يظ يددددد  افيهة
ارر دددددت ج اركر يددددد  فدددددا ارف ايددددد  ااركمدددددر ج ركدددددج ا دددددا  ادددددتا  ر ارايدددددر   دددددج ي دددددت ارفةافددددد  
ر  ا دددددر  اددددده ي دددددا ا   دددددأل را  يددددد   ي دددددريي  اإي دددددرا ارفهدددددتا ج احمدددددر  ارفةافيدددددرع 
ار م ددددفرري  اراكياراةيددددر   دددد ا ارايددددا  ار يددددج ااإ دددد ا  اركايدددد    كددددر  فمك يهددددر ةي هددددر 

                                                 
  :فا   ا  ارم  م  ار   يهدا  اررفي  د   اارك فد  ف دا   فدا ار مظديا اإ د ي ييا    Epistem 

  ااييدد  اررت ا دد  اري تيدد  رفاددرتة اري ددا  ارفىا مدد   ا  ا ددهر  ايارئةهددر  عماام Logosفااة، ومعر 
اا تيددددت م دددد هر ارفيم ددددج اةيفاهددددر ارفا دددداالي   فددددا  يددددا  دددد ام  فكريهددددر  ددددج فةددددرأل ار يددددرج 
ايةافراليدد   اارر ااالددت اراددج ااي دد  احي ددر  فيميراهددر ااراددج ادد اام اررفا دداالي   ااررف ددر   ادديا 

اارادددج ااي ددد  اي دددت ارفىدددر   ااإيدددتياراةيرع اف دددريي  اراددد ا يا. اييدددت ارار دددا ااراةدددرئ  ارفيرييددد   
فددرك   ا كهددريف  م ددت فؤ  ددج فت  دد    ايكمددا ع فددا م دد  فددا ايددراأل    ددم  ارايدداي  اليددت كددريم 

 ا ؤي  اا افاراةي   ا م   ج     ارم  م  ااةر ر ر  يكا   افاتات  ايةافرالج.   
والمااادارس فاااي عمااام االجتمااااع )دراساااة فاااي فمسااافة العمااام االتجالااااد الادددت اهلل  اددد ا ي :  - 29

 (.17  ص 2005  1  ارف ك  ار  ر ج اري اج  ارتا  اراي ر   ماالبستمولوجيا(
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ففيدددددددد ج ال دددددددد  ار ددددددددييت ا كددددددددرتيفج ري دددددددد  ايةافددددددددر  فددددددددا ارفددددددددتا   ايةافراليدددددددد  ار
 ا كأل الر  اارفير   ا كأل ىرص.

افددددددا  يددددددر اكا دددددداع  دددددد   ارفت  دددددد   دددددده ج اا ددددددي  ادددددديا ارفددددددتا   ار ا ددددددياراةي  
ارفير ددددددد ج  ارإ دددددددر    رددددددد  ا  ددددددد  فدددددددا  رددددددد  اإيادددددددر  ارمكددددددد   ارففيددددددد  ر اات دددددددر 

مددددد ش  افمك يهدددددر ارددددد    دددددي  افدددددر األ ي دددددي  را  يددددد   ددددديرتج اإي دددددرا فدددددا ىددددد أل
 اراتائأل ارففكي  اراج يا   ر ارفيه  اري ت   ج  ا   ر ااة  ايةافرالج.
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